
Prijslijst specifieke testen op insecten / mijten 
Alle prijzen zijn vermeld per staal, exclusief 6% BTW. 
*zie ook richtlijnen voor het binnenbrengen van stalen 
** in werkdagen, na aflevering monster volgens afspraak 

Organisme Matrix* 
Vereiste 
hoeveelheid staal 

Analysemethode 
Gangbare 
analyseduur** 

Kostprijs 
(€/staal) excl. 
BTW 

Voorraadinsecten en mijten Voorraadgoederen 
Geïnfecteerde 
voorraden 

Screening: detectie van de aanwezige insecten en mijten d.m.v. stereo-microscopisch 
onderzoek 

4 dagen 110,40 

Voorraadinsecten en mijten Voorraadgoederen 
Geïnfecteerde 
voorraden 

Morfologische identificatie van alle insectenstadia en mijten d.m.v. micro-scopisch 
onderzoek als vervolganalyse bij positief screeningsresultaat 

4 dagen 
+72,52 per 
insectenstadium
/mijt 

Thrips palmi Planten 
Symptomatische 
plantendelen met 
tripsen 

Screening: extractie van insecten d.m.v. Berlese-trechter techniek en stereomicroscopisch 
onderzoek 

 

4 dagen 55,20 

Thrips palmi Planten 
Symptomatische 
plantendelen met 
tripsen 

Morfologische identificatie d.m.v. microscopisch on-derzoek als vervolganalyse bij positief 
screenings-resultaat 

 

4 dagen +72,52 

Thrips palmi Planten 
Symptomatische 
plantendelen met 
tripsen 

Real-time PCR als vervolganalyse voor eerste larvenstadium en niet morfologisch te 
bepalen andere stadia (vb. te beschadigd) 

6 dagen +110,40 

Diabrotica virgifera Feromoonval of 
kever 

Verdachte kever Screening: detectie van kevers op de feromoonval d.m.v. stereomicroscopisch onderzoek 4 dagen 44,38 



in recipiënt 

 

Diabrotica virgifera 

Feromoonval of 
kever 
in recipiënt 

 

Verdachte kever 
Morfologische identificatie d.m.v. stereomicroscopisch onderzoek als vervolganalyse bij 
positief screeningsresultaat 

4 dagen +72,52 

Tuta absoluta Feromoonvallen Verdachte mot Screening: detectie van motten op de feromoonval d.m.v. stereomicroscopisch onderzoek 5 dagen 44,38 

Tuta absoluta Feromoonvallen Verdachte mot 
Morfologische identificatie d.m.v. microscopisch onderzoek als vervolganalyse bij positief 
screeningsresultaat 

5 dagen +110,40 

Tuta absoluta Feromoonvallen Verdachte mot 
Real-time PCR als vervolganalyse bij positief screeningsresultaat voor niet morfologisch te 
bepalen adulten (beschadigd genitaal apparaat) 

6 dagen +110,40 

Tuta absoluta Planten/vruchten Verdachte rups Screening: detectie van rupsen op planten/vruchten d.m.v. stereomicroscopisch onderzoek 4 dagen 44,38 

Tuta absoluta Planten/vruchten Verdachte rups Real-time PCR als vervolganalyse bij positief screeningsresultaat 6 dagen +110,40 

Liriomyza spp. Planten 
Bladeren met 
mineergangen 

Screening: detectie van de larven/popstadia d.m.v. stereomicroscopisch onderzoek 5 dagen 72,52 

Liriomyza spp. Planten 
Bladeren met 
mineergangen 

Real-time PCR als vervolganalyse bij positief screeningsresultaat 5 dagen +110,40 

 


